
\
FCq'Y" Ti..-F \

.At. Mfrroț&tari 'din toate țările, uniți-vă 1 

eagulroșuК
«asW

Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc
4 pag. 25 bani

DIN 
PRIMELE ZILE, 

SUCCESE
Oamenii muncii din Valea Jiului 

au sărbătorit cu bucurie Anul nou. 
Dar, în timp ce mulțimea petrecea, 
numeroși muncitori și tehnicieni, din 
unitățile noastre economice se aflau 
la datorie marcînd începutul noului 
an de muncă, primele realizări.

11386680 kWh energie 
electrică

In zilele de 1, 2 și 3 ianuarie, 
agregatele marii uzine termoelectrice 
de la Paroșeni au funcționat din 
plin. In aceste zile uzina a livrat în 
sistemul energetic național 11 386 630 
kWh energie electrică. La realizarea 
acestei producții și-au adus contri
buția muncitorii energeticieni din tu
rele conduse de maiștrii Spapson Ti- 
beriu, Itu loan, Gogoașe Constantin, 
Simiulescu Isaia, din secția cazane, 
Săvoiu Traian, Domșa Gheorghe, 
Burdea Dorel și Pena Gheorghe din 
secția turbine.

Tot în aceste zile numeroase echi
pe de muncitori din secțiile electrică, 
reparații termo-mecanîce și din la
boratoarele A.M.C., electric și chi
mic au executat lucrări de revizie 
și reparații la grupul de 150 MW 
care a fost oprit în acest scop. S-au 
evidențiat în executarea acestor lu
crări numeroși muncitori și tehnicieni 
dintre care amintim pe tov. Hanuțki

Primul tren cu cărbune pe 1965 

de Borcan Mircea, Ene Stelian. Jula 
loan și Marușca Sever din secția 
exploatare a noului grup. Printr-o 
muncă susținută, grupul a fost dat 
în funcțiune eu 4 ore înainte de ter
menul fixat de dispecerul național

De la început — 
indicatori superiori

Din prima zi a anului, muncito
rii ceferiști din complexul Petroșani 
și-au început activitatea sub semnul 
realizării unor indicatori cît mai su; 
perieri. Aoordînd o deosebită aten
ție circulației trenurilor, muncitorii 
din cadrul R.C.M.-ului Petroșani au 
reușit să obțină o regularitate a cir
culației trenurilor de 98,3 la sută. 
De remarcat, că în zilele ce au tre
cut de la începutul anului nici un 

se îndreaptă spre preparația Petrila. 

ceste 3 zile a 18 trenuri cu tonaje 
sporite, cu un tonaj în plus de 1421.

Pentru buna funcționare 
a preparafiei

Au fost la datorie și echipele de 
întreținere de la preparația Petrila. 
Echipa condusă de Gonczy Sigis- 

; mund a schimbat elevatorul de 10--- 
80 mm de șist de Ia sbălătorie. Echi
pa de lăcătuși condusă de Kiss Li- 
viu din secția de prelucrare a lu
crat Ia repararea tobei de uscare a 
cărbunelui pentru brichete. La exe
cutarea acestor lucrări s-au eviden
țiat muncitorii Ardelean Ioan II, 
Georgescu Petru, Krautner loan și 
Spilcă Victor.

Eomisia Eletforaia teatrală веаіго aleanei 
depulalilor lo Marea flduaare liatiaaala

Pentru alegerile de depufați în 
Marea Adunare Națională ce vor a- 
vea loc la 7 martie 1965, Consiliul 
de Stat a aprobat prin decret. Comi
sia Electorală Centrală, formată din 
reprezentanți propuși de organizațiile 
oamenilor muncii.

Comisia Electorală Centrală are 
următoarea componență : președinte : 
Ilie Murgulescu, președintele Acade
miei Republicii Populare Romîne; 
vicepreședinte: Constantin Drăgan, 
vicepreședinte al Consiliului Central 
al Sindicatelor; secretar : Barbu So
lomon, vicepreședinte al Tribunalului 
Suprem. Membri: Radu Beligăn, ar
tist al poporului; Ion Cosma, preșe
dintele Comitetului executiv al Sfa
tului Popular al Orașului București; 
Valeria Drafta, secretară a Consi
liului Național ai Femeilor; Traian

Cu toate tortele la realizarea 
noilor sarcini și angajamentelor 

de întrecere
Din primele zile ale noului an, 

am pornit la muncă plină de avînt 
pentru realizarea sarcinilor sporite 
de plan și a angajamentelor de în
trecere pe 1965, ultimul an al planu
lui șesenal. Muncitorii, inginerii, teh
nicienii, toți lucrătorii din unitățile 
noastre economice au luat cunoștin
ță de noile sarcini cu ocazia 

acțiunii de dezbatere a cifrelor de 
plan ce s-a desfășurat spre sfîrșitul 
lui 1964 in exploatările miniere, în 
întreprinderile și uzinele Văii Jiu
lui. Sînt sarcini sporite, mobilizatoa
re, prin a căror realizare oamenii 
muncii din bazinul nostru carboni
fer își vor aduce o nouă contribuție 
la avîntul continuu al întregii eco
nomii naționale, la înfăptuirea poli
ticii partidului de desăvirșire a con

Dudaș, secretar al Comitetului oră
șenesc P.M.R. București; Filip Geltz, 
vicepreședinte al Centrocoop; Traian 
Ionașcu, directorul Institutului de 
cercetări juridice al Academiei 
R.P.R.; Constantin Luca, vicepreșe
dinte al U.A.S.R.; Gheorghe Mihoc, 
rectorul Universității București ; Va- 
sile Oltean, președintele Uniunii sin
dicatelor din comerț; Gheorghe Stoi
ca, secretar al C.C, al. U.T.M.; Con
stantin Stătescu, conferențiar univer
sitar la Facultatea de științe juridi
ce, București; Ion Tutoveanu, gene
ral de armată, adjunct al ministru
lui Forțelor Armate ; Ludovic Takacs, 
profesor universitar ; Petre Turcu, 
director general al Uzinelor 23 Au
gust București; Ilie Verdet, membru 
al C.C. al P.M.R. ; Zaharia Stancu, 
scriitor. (Agerpres) 

strucției socialiste în patria noastră 
Oamenii muncii din Valea Jiului 

au pășit cu optimism in noul an, cu 
hotărîrea fermă de a înfăptui sarci
nile elaborate de partid și de a con
tribui la înflorirea patriei noastre. 
Acest lucru este oglindit fidel de 
angajamentele mobilizatoare pe care 
colectivele minelor și întreprinderi
lor din Valea Jiului și le-au asumat 
în întrecerea socialistă pe noul an.

Sarcinile de producție pe 1965 ce 
revin minerilor Văii Jiului cresc cu 
250 000 tone de cărbune, producti
vitatea prevăzută este cu 57 kg pe 
post mai mare decît în 1964, iar 
costul cărbunelui scade cu aproape 
3 lei pe tonă. Analizîndu-și posibi-

(Continuare in, pag, 2-a)

Ioan, Bajti Ervin. Mareș Gheorghe, 
Vîlvol Nistor, Slavei Nicolae , și 
alții. La reușita reparațiilor și-au 
adus contribuția și turele conduse

tren de călători și marfă nu a plecat 
întîrziat din stațiile de formare.

Un alt succes al muncitorilor cefe
riști îl constituie remorcarea în a-

Primii cititori

In turneu Audifie muzicala

. U t e m i s t й l 
Fleancu loan, a- 
justor Ia secția 
mecanică; este 
unpl din- meseria
șii disciplinați
hărnici de la 
U.R.U.M. Pe
troșani. Fotore
porterul l-a sur
prins polizînd a 
falcă fixă de la

Teatrul de Stat din 
Petroșani va întreprin
de in următoarele zile 
un turneu în Valea 
Jiului. Mline, la ora 
19, in sala clubului 
din Aninoasa va fi 
prezentată piesa „Noap
tea regilor". Joi, la 
ora 20. aceeași piesă 
va fi prezentată la 
Vulcan.

Conducerea clubului muncitoresc 
din Petrila organizează azi. la 
ora 18. în sala de spectacole, o 
audiție muzicală dedicată tineri
lor care s-au evidențiat în între

cerea socialistă pe anul 1964.
Audiția, realizată cu ajutorul 

combinei muzicale a clubului, cu
prinde cîntece și jocuri 
romînești.

peni.

populare

Petroșani 
aici pen-

din 
sosit 
Printre primii

Ieri dimineață, la biblioteca orășenească 
domnea o vie animație. Numeroși cititori au 
tru a restitui sau a împrumuta cărți noi. 
cititori înregistrați în acest nou an se numără soții Cucu 
Victor și Silvia, Stanciu Nicolae, Pițu Mircea. Este intere
sant de reținut că, în anul trecut, de la această bibliotecă 
au fost citite de către oamenii muncii din localitate peste 
60 000 de cărți.

Una din fru- 
construcții 
anul tre- 
Aninoasaia

blocul A 2 cu 
apartamente.

un concasor ne
cesar minei Lu-

din Jlloldcoa diouă.

poate 
rîule-

spre 
bogă-

ііЬьП âvigind cu vaporul in susul 
® Dunării, acolo unde apele 

bătrînului fluviu '. se ■ pregătesc să 
înfrunte cataractele și strîmtoarea 
Porților de Fier, or coborititi cu 
mașina pe serpentinele ce șerpuiesc 
printre casele cărbunarilor si stîn- 
jenarilor din Munții Locvei, după 
cale de o poștă privirea călătoru- 

' lui intîlnește panorama Moldovei 
Noi și Vechi. Aceste așezări sînt 
cunoscute încă-1 de pe vremea ro
manilor sub numele de- Centum 
Putea — 100 de izvoare. — 
nu atît pentru pîrîiașele și 
(ele care își duc firul apei 
Dunăre, cit mai ales pentru
țiu izvoarelor subterane cate zac 

, aici din erele cele mai îndepărtate
Mai aproape de zilele noastre, dar 
in vremurile stăpinirii capitaliste, 
cțteodată, unii localnici se încu
metau șă ia în mtnâ ciocanul și 
lampa cu seu îndemnați de promi
siunile foștilor acționari di uzine
lor și, domeniilor din Reșița care 
stăpineau această tortă. Dar tăria 
stîncilor de granit din adincul 
munților nu s-a lăsat Învinsă 
decît în anii noștri. Bogățiile izvoa
relor din munți au încenut, grație 
tehnicii moderne și priceperii omu
lui decazi, să fie. aduse la lumina 
zilei. Cu doi ani în urmă — după 
indicațiile Directivelor Congresului 
al IH-lea al P.M.R. —. a luat fi
ință întreprinderea minieră Moldo-

va Nouă pentru extracția și prepa- de aici,, direct în hala- de prepara- 
rarea minereurilor complexe de cu
pru. Acum, cînd privim împreună 
aceste locuri, cea mal mare parte 
a proiectelor, realizare a specialiș
tilor roniini, s-a transformat in 
realitate. In zona denumită V alea 
Mare, unde se află incinta - minie
ră, au fost sâpați deja pește 5 500 
m l galerii, un puț central betonat, 
adine de 65 m, și mai multe aba
taje. unde panourile de zăcăminte 
de cupru așteaptă primele tăieturi 
pentru a fi apoi rostogolite în va- 
gonete și transportate cu locomo
tive, printr-un tunel lung de a- 
proape 3 km, la stația de flotație. 
Rină la terminarea tunelului, a- 
juns la mai mult de 1500 metri, 
drumul minereului trece pe la su
prafață pe șosele proaspăt asfalta
te, încărcat în camioane basculan
te de mare tonaj.

(ie, unde In prima etapă vor func
ționa patru linii tehnologice com
puse din mori, celule de flotație, 
filtre și alte utilaje. In. final, con
centratele, adică metalul de cupru 
va lua drumul spre noul port in
dustrial ce se înalță în imediata 
apropiere pe cheiul, de la Moldova 
Veche, de unde se va încărca în 
șlepuri, pornind spre întreprinderile 
de metale neferoase. Explicațiile 
pe care le primim ca și ceea ce 
vedem în fața noastră, ne confirmă 
că mai mult de .80 la sută din uti
laje au și fost montate. împreună 
cu montorii, ăm cunoscut pe primii 
preparatori localnici, printre , -care 
pe Zeica Gheorghe, lăcătuș, lancu 
Ilie, Ciocîrlă Dumitru și alții ca 
ei formați la școala practică a 
minerilor din Ruschița. O dată cu 
începutul noului an, lor le-a reve
nii sarcina să dea în funcțiune, la 
probe tehnologice de rodaj, instala
țiile complexului de preparare.

de 
de 

alte

elălalt obiectiv al noii între- 
prinderi, este complexul de 

preparare. Clădiri uriașe,. înălțate 
din beton, fier și sticlă, zeci 
conducte, kilometri întregi 
cabluri electrice, recipienți și
instalații ne dau o primă imagine 
a drumului pe care-l va parcurge 
minereul pentru a se transforma 
în cupru metal. Intliul popas îl va 
face la stația de recepție unde, des
cărcat automat, va trece la pre- 
sfărlmare, apoi la granulare, iar

П n fiecare zi, brigada de tu- 
" neliști a lui Alexandru Dră

gan străpunge noi metri pe traseul 
tunelului; minerii maistrului Po-

VICTOR MUREȘAN 
corespondentul Agerpres 

în regiunea Banat

(Continuare în pag. 2-a)
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Să cunoaștem frumusețile naturii

Însemnări din Moldova Nouă

îndemn la drumeție 
pe defileul Jiului

Apele Jiului de est aleargă grăbite 
să se întîlnească cu cele ale 'fratelui 
său mai mare ale cărui unde crista
line își au obîrșia în munții ce stră
juiesc partea vestică a bazinului 
nostru carbonifer. Unindu-și forțele, 

cei doi frați se luptă de multe milenii 
să-și taie cale prin defileul îngust șl 
stîncos spre întinsa cîmpie a Oltului. 
Curgînd învolburate, la vale, apele 
și-au ferestruit cu greu drumul lor 
fără pulbere.

Defileul Jiului e unic în felul șău. 
Aici, sălbăticia de o rară frumusețe 
a naturii se împletește în mod armo
nios cu giganticele și monumentalele 
construcții făurite de om. Dacă apei 
i-au trebuit mii de ani pînă și-a croit 
drumul ei întortochiat, oamenii zile
lor noastre, liberi și stăpîni pe mun
ca lor, au durat doar în eîțiva ani, 
drum trainic de fier în stînca dură. 
Viaductele, podurile, zecile de tunele 
dau o notă de gran '^are sălbăticiei

VARIETĂȚI PE TEME
Pentru încurajarea 

autostopului
Tinerii cehoslovaci amatori de 

autostop își pot cumpăra tichete 
pe baza cărora pot parcurge 3 000 
kilometri. Este de ajuns să înmî- 
neze automobilistului care îi ia în 
mașina sa numărul de tichete co
respunzătoare distanței parcurse. 
La sfîrșitul anului, cu unul din a- 
ceste tichete, trase la sorți, se va 
putea cîștiga o mașină nouă. In 
afară de aceasta vor fi atribuite 
alte 60 de premii automobiliștilor 
care au transportat cel mai mare 
număr de autostoperi.

Stadion acoperit 
cu 125 000 de locuri
In vederea celei de-a XlX-a ediții 

a Jocurilor Olimpice, care se vor 
desfășura în Mexic peste patru 
ani, la Ciudad de Mexico a fost 

construit un stadion complet aco 
perit cu o capacitate de 126 006 
de locuri.

Stadionul care a primit numele 
„Aztec", se caracterizează prin so
luții arhitectonice îndrăznețe și 
printr-o deosebită eleganță. Pen
tru acoperirea costului construe- 
ției. o parte din locuri au fost 
oferite spre vînzare publicului. Au 
fost puse în vînzare în primul rinei 
cele 540 loji, prevăzute cu un mic 
bar, frigider și chiar o instalație 
completă de baie. Fiecare loje este 
legată direct de un garaj, în care 
pot încăpea două mașini. Ideea 

acestor meleaguri. Chiar dacă ai 
străbătut de zeci de ori, cu trenul, 
mașina ori motocicleta aceste melea
guri, de fiecare dată privești cu ne
saț minunatele frumuseți. Șerpuind 
printre stînci, panglica șoselei dispa

re adeseori brusc după cîte o coti
tură ca apoi să apară din nou dar 
cu peisajul din jur complet schim
bat. Totul e un mănunchi de frumu
seți.

După cîteva zeci de kilometri, apa, 
șoseaua și drumul de fier scapă din 
strînsoarea stîncilor. E semn că sîn- 
tem aproape de Sadu.

Frumusețea meleagurilor rămase 
în urmă dăinuie însă pentru multă 
vreme întipărită în minte. Ea te în
deamnă, indiferent de anotimp, la 
drumeție pe defileul Jiului. Ceea ce 
se vede în clișeu e doar o părticică 
din frumusețile ce te întîmpină pe a- 
ceste locuri la fiecare pas.

D. C.

s-a dovedit salutară din punct dc 
vedere financiar. S-a realizat chiar, 
în acest fel, un fond suplimentar, 
din care s-a amenajat un uriaș loc 
pentru parcarea a 10 000 de auto 
mobile.

Sportul, motiv de divorț
Leonard Bartlett și soția sa 

Eileen s-au înțeles perfect din 1938, 
cînd s-au căsătorit, pînă nu de 
mult, cînd soția s-a îmbolnăvit de 
nervi. Medicul i-a prescris un tra
tament clasic — să joace golf.

Eileen s-a antrenat mult și a 
devenit o bună jucătoare, în timp ce 
Leonard, jucător slab, nu mai era 
pentru ea un partener la înălțime. 
De îndată ce apărea pe terenul de 
golf, Eileen începea să-și bată joc de 
el. După un timp, neniaiputînd 
suporta ironiile soției sale. Leo
nard a cerut divorțul. Tribunalul 
respectiv găsind cererea înteme
iată, a declarat căsătoria desfă
cută.

Record subacvatic
Antoine Corral (Franța) a bătut 

recordul piondial de rezistență sub 
apă (bineînțeles în costum de sca
fandru) rănjtnînd pe fundul unei 
piscine acoperite timp de 34,20 ore.
Recordul precedent, de 34 de ore, 

aparținea australianului Bill En- 
gens. După ce a ieșit la suprafață. 
Corral a fost consultat de medici 
care l-au găsit în condiții de per
fectă sănătate.

linie tagiiiutil It lit 
и ei№

In curînd va începe campionatul 
republican de șah pe echipe, faza raio
nală — optimi de finală. In vederea 
desfășurării lui în bune condițiuni, bi
roul C.S.O. Petroșani a stabilit ca ac
tualul campionat al Văii Jiului sfi se 
desfășoare în două serii. In seria I-a, 
întrecerile vor avea loc la Lupeni. 
Aici vor participa echipele asocia
țiilor sportive Retezatul Uricani, 
Viscoza, Preparatorul, Minerul, Vo
ința, Straja și Constructorul din 
Lupeni și Energia Paroșeni. Pentru 
popularizarea șahului în orașul Uri
cani, două echipe vor evolua în a- 
ceastă localitate.

Meciurile din seria Il-a se vor 
desfășura în Petroșani, unde în lupta 

pentru cucerirea primului loc șînt 
angrenate echipele asociațiilor spor
tive Parîngul Lonea, Jiul Petrila, U- 
tilajuj și Știința din Petroșani, precum 
și alte formații care doresc să-și mă

soare forțele în actualul campionat.

S. BAL01 
tehnician C.S.O. Petroșani

Rivalitate sportiva
Echipele de popice Minerul Vulcan 

și Parîngul Lonea se numără prin
tre cele mai bune din Valea Jiului. 
De vreo doi-trei ani încoace, ocupa
rea primului loc în clasament se de
cidea în. disputa lor directă, iar vic
toria revenea la mare luptă cînd u- 
neia cînd alteia din echipe. In recen
tul campionat însă, popicarii vulcă- 
neni au tranșat în favoarea lor dis
puta cu cei din Lonea chiar pe a- 
rena acestora.

Rivalitate sportivă există și intre 
frații Torok Aurel și Mihai. Aurel, 
fratele cel mare, joacă la Lo
nea iar Mihai la Vulcan. In ultimul 
meci, o bună bucată de timp disputa a 
fost egală. Spre final însă, fratele mai 
tînăr. Mihai, cedează. Rivalitatea 
sportivă dintre cele două echipe și 
aceea dintre frații Torok nu s-a ter
minat. Ea va continua și în viitor. 
Cine va fi învingător rămîne de 
văzut.

SPORTIVE
Avalanșe artificiale

In fiecare an, în regiunea Woif 
Creek Pass din Colorado (S.U.A.) 
se produc avalanșe extrem de pe
riculoase. Pînă acum, pentru ca 
schiorii să poată evolua fără pri
mejdie se provoca în mod artifi
cial declanșarea avalanșei prințr-un 
tir de artilerie. Acum, se va încer
ca să se obțină , același rezultat 
cu ajutorul undelor produse de un 
avion de mare viteză în momentul 
în care depășește bariera sonică.

Noutăfi pentru 
conducătorii auto

Institutul de cibernetică al Aca
demiei de Științe a R.S.S. Ucrai- 
iiiene a construit o mașină spe
cială, denumită „MZI<P“ care va 
ajuta șoferilor să aleagă drumul 
cel mai scurt. Mașina, pusă în 
contact cu o hartă electrificată a 
orașului, este montată în automo
bil. Ea este prevăzută cu două 
rînduri de clape corespunzătoare 
punctelor de plecare și de desti
nație.

Apăsînd pe cele două clape res
pective. pe hartă apare o linie lu
minoasă care indică drumul cel 
mai scurt dintre cele două puncte.

Mașina indică varianta cea mai 
bună a itinerariului, țlnînd seama 
și de starea drumurilor în momen
tul respectiv, pe care șoferul nu o 
cunoaște, dar în schimb o cunoaș
te dispecerul care, de la centrală, 
completează memoria mașinii elec
tronice.

(Urmare din pag. l-a)

pese ii Gheorghe, căruia i se spune 
aici Atudoreilor, după numele ta
tălui său. Popescu Tudor, tot mi
ner. care și-a transmis meseria la 
toți cel cinci băieți ai săi, scot la 
lumină bogății noi; fierar-beto- 
niștii de la portul industrial toar
nă temelie trainică platformei de 
pe chei care va primi anual peste 
un milion tone minereu. Iar in a- 
cest timp, constructorii care și-au 
instalat statul major la marginea 
comunei Moldova Veche durează 
un nou oraș in care cele diniU blo
curi cu un număr de 90 apartamen
te au fost predate in toamna tre
cută locatarilor orașului: mineri, 
constructori, tehnicieni, ingineri. Pe 
la sfîrșitul anului 1964 au mai fost 
date in folosință încă 120 de apar
tamente. In macheta noului oraș, 
modest lucrată din placaj, nisip, 
sticlă și cuburi de lemn pe care 
am văzut-o în centrul Moldovei 
Noi, se întrevăd contururile unei 
așezări moderne. Blocuri in culori

îi Ш forjele la rejlizares пвііог sarcini 
ii angaiamenlelor de loiieieie

(Urmare din pag. l-a)

litățile șl rezervele interne <Hn ca
drul fiecărei exploatări, minerii Văii 
Jiului și-au stabilit drept obiectiv de 
întrecere depășirea sarcinilor de plan 
cu 66 000 tone cărbune, realizarea 
unei productivități a muncii de 1,327 
tone pe post și obținerea pe această 
cale, precum și prin Îmbunătățire,' 
calității cărbunelui și reducerea con 
sumurilor specifice de materiale și 
energie, a unei economii pe C.C.V.J. 
de 3 000 000 Iei.

Muncitorii energeticleni s-au an
gajat să obțină prin gospodărirea 
mai bună a combustibilului și redu
cerea consumului propriu tehnologii, 
cel puțin 500 000 Iei economii la 
prețul de cost, iar prin reducerea 
cu 6 zile a termenelor de reparații 
mijlocii ale cazanelor 1, 2 și 3 dc 
la Paroșeni, să realizeze o produc 
ție de energie electrică peste plan 
de 8 000000 kWh.

La F.F.A. „Viscoza" Lupeni s-a 
prevăzut depășirea planului de fire 
cu 2,5 tone, iar a productivității pla
nificate cu 1,2 la sută, obținerea a 
cel puțin 68 la sută din totalul pro
ducției mătase de calitățile „extra" 
și „prima" și realizarea a 100 000 lei 
economii la prețul de cost.

Colectivul de muncitori, ingineri 
și tehnicieni din sectorul forestier 
și-a propus ca din masa lemnoasă 
pusă în exploatare să fasoneze în 
plus I 665 m c diferite sortimente 
de lemn industrial și 300 m steri 
lemn de foc, să realizeze pînă la : 
decembrie a.c„ sarcinile contractuale 
anuale de export și să obțină 100 000 
lei economii ta prețul de cost.

In celelalte unități economice s-au 
luat, de asemenea, angajamente dc 
depășire a planului, de îmbunătățire 
a calității produselor și de reducere 
a prețului de cost, astfel că econo
miile prevăzute a se realiza în acest 
an pe ansamblul Văii Jiului se ridi
că la 5 000 000 lei.

Experiența dobîndită în îndepli
nirea și depășirea sarcinilor de plan 

Ліи/ de iarnă din masivul Paring.
Foto: I. CRIȘAN

pastelate, care vor avea peste I 50C> 
apartamente, o cantină-restaurant, 
o casă de cultură, școală cu 24 
săli de clasă, un grup școlar pro
fesional, complex comercial, cen
trală de termoficare, dispensar. Și 
firește, nu vor lipsi nici băncile 
înconjurate de ronduri cu flori, pe 
care minerii de azi povesti-vor ne
poților lor de nliine cum in zilele 
construcției socialiste în patria 
noastră, la poalele munților Loc- 
vei și pînă jos la Dunăre, s-a des
chis cale liberă bogățiilor aflate 
sub pămint.

П mbarcați pe vapor, pornim
■ în josul Dunării, lăsînd în 

urmă siluetele impunătoare ale clă
dirilor Complexului de preparare, 
conturul de beton al noului port 
industrial care se ridică pe malul 
romineșc al Dunării și al primelor 
blocuri din noul oraș luminat în 
fapt de seară de nenumărate stele 
de neon, ducem cu noi vestea unei 
noi victorii a socialismului în pa
tria noastră.

pe anul trecut, . măsurile tehnico- 
organizatorice elaborate de conduceri
le țehnico-administrative sub îndru
marea organizațiilor de partid, pro
punerile făcute la dezbaterea cifrelor 
de pian de colective în scopul valo
rificării rezervelor interne, hotărîrea 
oamenilor muncii de a ridica mai 
sus steagul întrecerii socialiste, con
stituie garanția îndeplinirii cu suc
ces a sarcinilor și angajamentelor pe 
anul 1965.

Faptul că anul 1965 este ultimul 
■к: din planul șesenai elaborat de 
Congresul al IIMea al P.M.R., spo
rește răspunderea conducerilor mi
nelor și întreprinderilor Rsotru în
făptuirea integrală a sarcinilor de 
plan și a angajamentelor de între
cere. Datoria tuturor colectivelor de 
muncitori, ingineri și tehnicieni diti 
unitățile economice ale Văii Jiului 
este de a munci cu toată hotărîrea, 
de la începutul noului an, 
pentru îndeplinirea ritmică a sarci
nilor de plan și a angajamentelor. 
Valorificfnd pe larg experiența do
bîndită în anii treeuți, să ne mobi
lizăm toate forțele pentru realizarea 
ritmică a sarcinilor de plan, pentru 
îmbunătățirea calității producției, 
pentru ridicarea la plan a tuturor co
lectivelor, pentru respectarea rigu

roasă a termenului de dare tn folo
sință a obiectivelor industriale si s” 
cial-culturale.

Muncim cu convingerea că prin 
roadele hărniciei noastre, prin pa
siunea și inițiativele valoroase ale 
maselor muncitoare făurim propria 

noastră bunăstare și fericire îh ca
drul luptei pentru înflorirea patriei 
noastre dragi. Muncim cu hotărîrea 
fermă de a dovedi prin fapte ata
șamentul nostru nezdruncinat față 
de partid și politica sa, voința fer
mă de a înfăptui luminosul program 
de desăvîrșire a construcției socia
liste.

La muncă spornică, tovarăși pentru 
a realiza cu succes sarcinile de plan 
și angajamentele de întrecere pe anul 
1965!
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Fronturi de lucru
Anul trecut, colectivul I.C.M.M.-ului 

din Petroșani a avut de executat 
numeroase lucrări industriale. Rea 
lizarea lor în bune condițiuni a 
cerut însușirea a o seamă de me 
tode noi de lucru printre care exe 
cutia în lanț și cea cu eofraje gli 
sânte a construcțiilor miniere de su
prafață (cum sînt cilindrul de sus
ținere a castelului de apă potabilă 
de 500 m c capacitate de la mina 
Dîlja și turnul mașinii de extracție 
cu schip de la pu
țul principal Lo- 
nea II). Printre 
alte obiective merită 
a fi menționate 
lucrări de construc
ții și montaje ca turbocompresorul 
Victoria—Lupeni de 270 m c, mașina 
de extracție sovietică de la puțul 
auxiliar 3 Dîlja, iar în prezent lucră

rile de la instalația de epurare a 
apelor reziduale la preparația Pe
trila.

Pentru noul an planul prevede rea
lizarea unui volum de lucrări în 
valoare de 49 milioane lei și o creș
tere a productivității muncii pe sa
lariat cu peste 18 la sută ca și punerea 
In funcție a unui număr de 39 lucrări 
«ie construcții industriale. In anul 
*965 întreprinderea își va concentra 
activitatea pe localitățile Petroșani. 
Petrila și Lonea — fapt ce va per
mite folosirea mai rațională a forței 
de muncă și a mijloacelor materiale 
creîndu-se astfel posibilitatea orga
nizării superioare a producției și re
ducerea duratei de execuție a lucră
rilor în vederea predării acestora 
înainte de termenele planificate.

In vederea îndeplinirii cu cinste 
a sarcinilor de plan și a angajamen
telor, conducerea I.C.M.M, a întoc
mit un plan de măsuri tehnico-or-

Pe șoselele asfaltate ale Vili Jiului, autobuze moderne transportă 
muncitorii la lucru.

Experiența de pînă acum — 
bază de plecare spre noi succese

Colei tivul sectorului 111 de la E.M.
Lupeni șl-a depășit in anul trecut lună 
de lună planul de producție, realizînd 
înainte de termen sarcinile de plan 
și angajamentele de întrecere pe 
1964.

In anul trecut, din abata
jele sectorului au fost extrase peste 
plan 28 800 tone de cărbune față 
de 12 000 tone cît a fost angajamen
tul nostru anual. Productivitatea rea
lizată este de 3,191 tone/post față 
de 3,058 tone/post panlîicat, iar la 
prețul de cost au fost obținute eco
nomii in valoare de 60 000 lei.

Pe baza acestor realizări, în ziua 
de 10 decembrie, în schimbul I, s-au 
extras ultimele tone de cărbune din 
planul anual pe 1964.

La obținerea acestor succese, o 
contribuție valoroasă au adus brigă
zile din abatajele frontale conduse 
de comuniștii Petre Constantin 
Ghiqancă Sabin (ihioancă loan cart 
au extins peste sarcinile de plan 
5557, 4 430, respectiv, 1 583 tone
cărbune precum și brigăzile de la 
lucrările de pregătire conduse de 
Butnaru Victor, Vlad Dumitru, Oltea- 
nu Alexandru. Aslău . loan și alții 
Din partea electromecanică, au adu* 
un aport deosebit la aceste realiză! 
muncitorii și tehnicienii Jureă Ni- 
colae, Furdui Petru, Pelingher Filip 
Bursuc Vasîle. Cocoloș llie, Flintea 
Gheorghe, lancu Romulus și ram 

ganizatorice. lată doar cîreva din 
prevederile acestui plan: extinderea 
mecanizării la lucrările cu volum 
mare de muncă; dotarea șantierelor 
cu noi utilaje de înaltă productivi
tate (betoniere, dozator de ciment 
și agregate, mașină de rabotat, 
stanțe electrice etc.) ; organizarea 
mai judicioasă a servi jiului de în
treținere și reparații a utilajelor pro
prii ; aprovizionarea ritmică cu ma
teriale a punctelor de lucru; folo

sirea rațională a 
mijloacelor de 
transport auto și 
înzestrarea între
prinderii cu încă 
4 mașini auto ca- 

rosate, 4 mașini autobasculante și 
un tractoi' universal.

Pentru trimestrul I a.c. noi am 
creat din timp fronturi de lucru. Vom 
lucra la casa mașinii de extracție 
și la turnul puțului principal cu schip, 
tabloul de distribuție, casa com- 
presoare și turnul de răcire, com
plexul administrativ, instalația com
plexă pentru rambleu cu înhaldare 
— la mina Lonea; la stația de 
turbocompresoare, moara și stația 
de rambleu hidraulic la puțul cen
tru — Petrila; la complexul admi
nistrativ, instalația de extracție de
finitivă, stația de concasare, silo
zul și pîlnia de amestec, tabloul de 
distribuție și stația de transforma
toare la puțul auxiliar 1 •— Dîlja etc.

Colectivul nostru este hotărît ca în 
1965 să obțină succese frumoase în 
muncă, să execute de calitate și la 
timpul planificat lucrările de con
strucții industriale de la unitățile 
G.C.V.J.

Ing. T1BERIU B1NDEA
șeful serviciului producție I.C.M.M.

Petroșani

bleatoril Csiki Petru, Boroș Andrei. 
Ioana Gheorghe, loan Florea și alții- 
Merite deosebite au în realizările 
sectorului și maiștrii mineri: Simo 
Francisc, Klatt Mihai, Alexandru 
Florea, Răuț Nicolae, Crini Gheor 
ghe, Nan Traian, Suba Mircea și 
alții care au sprijinit brigăzile prin- 
tr-o asistență tehnică competentă. 
In urma îndrumării corespunză
toare a brigăzilor șl a bunei organi-

Oin experiența 
colectivelor fruntașe

zări a procesului de producție, secto
rul nostru a ajuns să nu aibă nici 
0 brigadă sub plan in anul 1964.

Un factor determinant în obține
rea acestor succese il constituie fap
tul că în fruntea brigăzilor se află 
mineri destoinici, comuniști, buni or
ganizatori căre prin exemplul lor 
au mobilizat întregul colectiv la a- 
tingerea unor indicatori tehnico-eco- 
nomici superiori. Realizările noastre 
au la bază, de asemenea, preocupa
rea continuă pentru calificarea și 
ridicarea calificării muncitorilor. La 
reorganizarea brigăzilor nu s-au fă
cut schimbări de muncitori de la o 
brigadă la alta ; brigăzile, pe cit po
sibil. au fost folosite Ia executarea 
acelorași genuri de lucrări, creînd

Nici un bloc sau stradă fără cerc de citit!
Urm din formele eficiente de edu

care a femeilor o constituie cercurile 
de citit. Cele 700 cercuri de citit în
ființate in localitățile Văii Jiului cu
prind mai bine de 30 000 femei. Acolo 
unde cercurile funcționează conform 
planurilor întocmite, unde comisiile 
și comitetele de femei se preocupă 
pentru a face ședințele mai plăcute, 
cercurile de citit își dovedesc efica
citatea. in aceste nuclee cultural- 
educative - se dezvoltă gustul femeilor 
pentru citit, contribuie la formarea 
conștiinței cetățenești, la antrenarea 
lor în munca de gospodărire a locu
ințelor, cartierelor și a localităților 
Văii Jiului. Numeroase cercuri de ci
tit din Lupeni, Vulcan. Uricani, Pe
trila, Petroșani, aduc o contribuție 
importantă in educarea femeilor și 
atragerea lor la acțiunile de gospo
dărire a localităților.

In cercurile de citit au fost pre- . 
lucrate numeroase materiale privind 
înfrumusețarea localităților și s-au 
citit broșuri pe această temă ca de 
exemplu „E casa ta, ingrijește-o!", 
„Al meu și al nostru" „Igiena locu
inței", „Soiariile. — locuri agreabil'- 
pentru copii". Prelucrarea acestor te
me a dus la dezvoltarea spiritului 
gospodăresc al femeilor. Acest fapt 
s-a remarcat și in întrecerea ce s-a 
desfășurat între blocuri și cartiere 
Cercurile de citit care funcționează 
la blocul 20, cartierul Carpați din Pe- 

astfel posibilitatea specializării bri
găzilor în executarea lucrărilor.

Și acum, cîteva din măsurile luate 
de conducerea sectorului în vederea 
îndeplinirii in mod ritmic a sarci
nilor de pian. In primul rind, a fost 
asigurată în permanență linia de 
front necesară îndeplinirii și depășirii 
sarcinilor de plan. Am avut în per- 
manență în exploatare 4 abataje 
frontale. Conducerea sectorului a ur
mărit în permanență ca lucrările de 
pregătire să se execute Ia timp. Ast
fel, planul pe trimestrul I la aceste 
lucrări a fost îndeplinit în proporție 
de 163,8 la sută, în trimestrul II 
în proporție de 188,2 la sută, în tri
mestrul III în proporție de 174 la 
sută, iar <n primele două luni ale tri 
mestrului IV în proporție de 125 Ia 
sută.

Căile de acces au fost întreținute 
în bună stare ceea ce a ușurat 
transportul de materiale pentru aba
tajele frontale. S-a asigurat un aeraj- 
corespunzător la locurile de muncă, 
mai ales în abatajele frontale Am 
urmărit, totodată, executarea la timp 
a reparațiilor curente la utilaje pen
tru a evita defectele mecanice,

La începutul fiecărei luni, condu
cerea sectorului a prelucrat cu între
gul personal mediu tehnic și șefii de 
brigăzi sarcinile de pian pe luna în 
curs precum și măsurile tehnico-or- 
ganizatorice preconizate în vederea 

troșani, cele de la blocul 10 din car
tierul Viscoza Ц-Lupeni, de la blo
cul 8 din cartierul Gh. Coșbuc de la 
Vulcan, precum și de la multe alte 
blocuri du sprijinit în munca lor co
mitetele de blocuri și astfel, prin 
participare activă, femeile de aici aii 
acut o contribuție însemnată la ac
țiunile de bună întreținere și înfru
musețare a locuințelor.

Cercurile de citit au un rol de sea
mă și în educarea copiilor. In cercu
rile de citit conduse de cadre didac
tice (avem mai bine de 100 
in Valea Jiulpi) se discută mult 
despre organizarea timpului liber al 
școlarului, despre supravegherea lui, cit 
și despre necesitatea realizării unei 
legături? cit mai strînse intre școală 
și familie. Mamele care participă la 
acește cercuri de citit audiază și ex
punerile ce se fac ia lectoratele cu 
părinții, iar unele din ele au fost a- 
lese in comitetele de părinți de pe 
lingă școli.

Dezvoltarea gustului pentru citit a 
făcut ca multe femei cuprinse în cer
curile de citit să-și formeze biblioteci 
personale, să participe la acțiunile cu 
cartea organizate de bibliotecile clu
burilor sindicale. Astfel de exemple 
avem la Uricani. Petrila. Lonea. 
Vulcan și Petroșani. Cu alte cuvinte, 
prin cercurile de citit femeile au fost 
atrase spre activitățile desfășurate 
in cadrul cluburilor.

creării unor condiții optime la fie
care loc de muncă. Pentru prima 
dată în . sectorul nostru s-a folosit 
într-un abataj frontal podirea cu pla
să metalică. De asemenea, s-a trecut 
la bandajarea preabatajelor cu plasă 
metalică, lucrare care înainte se fă
cea cu seîndură. Este în curs de 
experimentare prinderea frontului de 
cărbune In abataje frontale cu plasă 
metalică în loc de seîndură.

Se știe că disciplina în muncă 
este factorul principal de care de
pinde în mare măsură realizarea sar
cinilor de plan. In acest sens con
ducerea sectorului, ajutată de orga
nizația U.T.M. și comitetul de secție 
sindicală a desfășurat o muncă sus
ținută de la om la om pentru lichi
darea absențelor nemotivate de la 
lucru și reducerea zilelor neproduc
tive.

Iată experiența acumulată de co
lectivul sectorului nostru în anul 

ce a trecut. Pe acest an ne revin 
sarcini noi, de răspundere. Colecti
vul sectorului s-a angajat să extra- 
qă peste plan în anul curent 10 150 
tone cărbune, să realizeze o produc
tivitate cu 15 kg/post mai mare 
decît sarcina prevăzută și să obțină 
100 000 lei economii la prețul de 
cost. In lupta pentru realizarea an
gajamentelor pe anul 1965. ne vom 
Strădui să valorificăm pe deplin ex
periența din anul trecut, vom munci 
cu ioată notărirea pentru a realiza 
indicatori cit mai ridicați.

Ing. IOAN IȘTVANUȚ 
șeful sectorului III E.M. Lupeni

lată deci, cit de valoroasă este a- 
ceastă formă culiural-educativă în 
rindul femeilor. Tocmai de aceea, co
misiile și comitetele de femei trebuie 
să acorde toată atenția organizării 
și funcționării cercurilor de citit.

Folosind perioada de iarnă pentru 
îmbunătățirea activităților ce se pot 
desfășura la „gura sobei", comitetele 
de femei să treacă de îndată la reor
ganizarea cercurilor de citit care 
пи-și trăiesc viața. In Petroșani, Lu
peni, Vulcan, Petrila și Aninoasa, lo
calități unde s-au dat in ultimul 
timp în folosință noi locuințe și 
unde, încă nu au fost organizate 
cercuri de citit, este necesar să se 
treacă de îndată la înființarea aces
tor nuclee de bază în munca cultu
ral-educativă cu femeile astfel ca nici 
un bloc să nu rămînă fără cerc de 
citit.

Dînd atenția cuvenită desfășurării 
activității cercurilor de citit, vom 
ridica la nivelul cerințelor munca 
educativă în rindul femeilor.

DORICA STANICI 
președinta Comitetului orășenesc 

al femeilor — Petroșani

PROGRAM DE RADIO
6 ianuarie

PROGRAMUL I. 7,45 Salut voios 
de pionier, 8,00 Sumarul presei, 8,06 
Melodii populare, 8,30 Uverturi la 
operete, 9,30 Cîntece și jocuri popu
lare din diferite regiuni ale țării, 
10,03 Opera „Capra cu trei iezi" — 
de Alexandru Zirra (montaj muzica-1- 
literar), 11,30 Muzică ușoară, 13,00 
Concert de prînz, 14,10 Potpuriuri de 
estradă, 14,30 Roza vînturi'lor, 15,00 
Din folclorul muzical al popoarelor, 
16,30 „Melodia și interpretul prefe
rat" muzică ușoară romîneașcă, 
17,15 Citind din volume de proză 
recent apărute, 18,30 Program mu
zical pentru fruntași și evidențiați, 
în întrecerea socialistă, 20,40 Muzică 
din opereta „Voevodul țiganilor" de 
Johann Strauss, 21,15 Recital de poe
zie, 22,15 Vechi melodii de muzică 
ușoară interpretate de Cristian Va- 
sile. PROGRAMUL II. 7.45 Muzică 
ușoară, 9,03 Cîntece și jocuri popu
lare, 10,00 Muzică ușoară de com
pozitori din țări socialiste, 11,03 Pie
se de estradă. 12,00 De toate pentru 
toți (reluare), 13,08 Pagini orches
trale de mare popularitate din o- 
pere, 13,30 Melodii de muzică ușoa
ră. 14,30 Cîntă orchestra de muzică 
populară a Radioteleviziunii, 15,30 
Muzică ușoară, 16,00 Melodii popu
lare oltenești, 18,00 „Am îndrăgit o 
melodie" — emisiune de muzică u- 
șoară romîneașcă, 18,30 Lectură dra
matizată din nuvela „Dama de pică" 
de A. S. Pușkin, 19,05 Muzică popu
lară la cererea ascultătorilor, 20.15 
Școala și viata. 20,35 Muzică ușoa
ră, 21,15 Teatru la microfon: „Ham
let" de William Shakespeare.
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Prezențe romînești

Un grup artistic 
de studenți romîni 

în Anglia
LONDRA 4 (Agerpres).
Pe scena unui teatru din Anglia 

a putut fi auzită zilele trecute limba 
roniînă. Acest eveniment s-a petre
cut la Southampton, important port 
pe coasta Canalului Minecii.

17 studenți romîni din echipa de 
teatru a Casei de cultură din Bucu
rești au prezentat la Nufield Theatre 
din acest oraș un recital din versu
rile lui Eminescu și Arghezi. și o 
schiță de Caragiale, precum și piesa 
scriitorului irlandez Y. /VI. Synge 
„Năzdrăvanul Occidentului".

Echipa a fost invitată în cadrul le
găturilor de colaborare dintre Uniu
nea națională a studenților din An
glia și Uniunea asociațiilor studenți
lor din R. P. Romînă.

Atit recitalul cît și. spectacolul de 
teatru au făcut parte, din programul 
celui de-al X-lea Festival național 
de teatru studențesc din Marea Bri- 
tanie.

La spectacolul cu piesa lui Synge, 
care a avut loc sîmbătă dimineață, 
a participat Al. Lăzăreanu, ambasa
dorul R. P. Romîne la Londra. Suc
cesul obținut de studenții noștri s-a 
oglindit în aplauzele furtunoase și 
îndelungate, multe la scenă deschisă, 
ale publicului cit și în aprecierile fă
cute de conducători ai Uniunii stu
denților englezi, de critici dramatici, 
de numeroși spectatori.
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Situația din Vietnamul de sud

SAI6QN 4 (Agerpres).
Situația din Vietnamul de sud a 

devenit luni deosebit de încordată ca 
urmare a reluării demonstrațiilor 
studențești, perpetuării crizei politi
ce și a unor noi infringed militare 
suferite de trupele guvernamentale. 
La Saigon sute de studenți și bu- 
diști au demonstrat pe străzi în semn 
de protest împotriva judecării de că
tre un tribunal militar a patru stu
denți învinuiți de activități antigu
vernamentale. Pentru a evita ca a- 
ceste demonstrații să se transforme 
în mari mișcări antiguvernamentale, 
tribunalul a amînat începerea proce
sului pînă la o dată nedefinită. De
monstrațiile au continuat pînă după 
prînz, cînd trupele au intervenit pen
tru a-i împrăștia pe participant!. Au 
fost operate arestări.

In timp ce demonstrațiile antigu
vernamentale au reînceput la Saigon,

O delegație 
a Sovietului Suprem 

al U.R.S.S. înfr-o vizită 
în Turcia

ANKARA 4 (Agerpres).
După cum anunță agenția TASS 

la invitația Medjlisnlui (Parlamen
tului) turc, luni a sosit la Ankara, 
într-o vizită de răspuns, o delegație 
a Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
condusă de N. Podgornîi. membru al 
Prezidiului Sovietului Suprem.

se agraveaza
transmite agenția France Presse, cri
za politică prin care trece Vietnamul 
de sud de 14 zile și care părea să 
se îndrepte spre o soluționare la sfîr- 
șitul săptămînii trecute continuă să 
fie „blocată". Șeful statului, Phan 
Khac Suu, nu a reunit încă în jurul 
său personalitățile care ar urma să 
constituie „Comitetul consultativ și 
constituțional" preconizat. In ce-1 pri
vește, primul ministru nu a efectuat 
remanierea guvernamentală anunțată. 

După părerea observatorilor, scrie 
France Presse, situația se agravea
ză pe toate planurile. Saigon-ul tră
iește într-un climat straniu. Nici o 
persoană nu știe cine deține în mod 
efectiv frînele.

Luni dimineață, în regiunea loca
lității Bînh Gia au fost reluate lup
tele dintre trupele guvernamentale și 
detașamentele de partizani. O unitate 
guvernamentală a căzut într-o ase
menea ambuscadă a partizanilor la 
8 kilometri sud-vest de Binh Gia. 
Jumătate din efectivul unității a fost 
scos din luptă. Partizanii au distrus 
o importantă cantitate de armament 
și mijloace tehnice. Printre cei uciși 
se află și un militar american.

Sesiunea Adunării Reprezentanților Populari, 
din întreaga Chină

PEKIN 4 (Agerpres).
După cum transmite agenția „Chi

na Nouă“, în ședința plenară din 3 
ianuarie a primei sesiuni a Adunării 
Reprezentanților Populari din întrea
ga Chină a celei 
furi, Liu Șao-ți a 
te al Republicii

Sun Țin-lin și
aleși vicepreședinți ai Republicii Popu
lare Chineze. Ciu De a fost ales pre
ședinte al Comitetului permanent al

de-a treia legisla- 
fost ales președin- 
Populare Chineze. 
Dun Bi-u au fost

Adunării Reprezentanților Populari 
cin întreaga Chină.

La recomandarea președintelui Liu 
Șao-ți, Ciu En-lai a fost numit pre
mier al Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze. Au fost aleși, de asemenea, 
cei 18 vicepreședinți ai Comitetului 
permanent al Adunării Reprezentan
ților Populari din întreaga Chină, 
președintele Curții Populare Supre
me. precum și membrii Comitetului 
permanent al Adunării Reprezentan
ților Populari din întreaga Chină. I
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TAȚI
Cea mai multinațională familie din lume

La Tașkent, capitala Uzbekistanu- 
lui, locuiește familia Șamahmudov, 
una din cele mai multinaționale fa
milii din lume. Ea este alcătuită din 
uzbeci, ruși, evrei, moldoveni, tătari, 
țigani.

In timpul celui de-al doilea război 
mondial uzbekul Șaahmed Șamahmu-

dov și soția lui Bahri au înfiat 14 
copii ai unor ostași căzuți pe. front, 
i-au crescut, i-au dat la școală. Copiii 
s-au făcut mari, s-au căsătorit și Ia 
rîndul lor și-au întemeiat familii, 
cum bunicii Bahri și Șaahmed 
14 nepoți

In țările arabe a început postul

CAIRO 4. Corespondentul Ager
pres, N. Plopeanu, transmite:

In zorii zilei de 3 ianuarie, în 
R.A.U., Arabia Saudită, Irak, Iorda
nia, Siria, Sudan, a început postul 
ramadanului. Timp de o lună, pînă 
la 3 februarie, cît ține ramadanul, 
între orele patru și jumătate dimi
neața și șase jumătate seara, musul
manii sînt opriți de religie să mănin- 
ee și să bea (ei nu au voie nici mă
car să fumeze sau să miroasă parfu- 
muri). Sînt exceptați copiii pînă 
vîrsta de 14 ani și bolnavii.

In această perioadă, activitatea 
instituții și întreprinderi este mai

In legătură cu hotărîrea 
a se retrage 
N. U.

Indoneziei de 
din O.

NEW YORK 4 (Agerpres).
Indonezia rm a prezentai încă o 

notificare scrisă privitoare la hotă
rîrea ei de a se retrage din O.N.U. 
Secretariatul O.N.U. a fost informat 
numai verbal despre această hotă- 
rîre. Se relevă însă că amînarea re

nii in- 
Indone-

Federa- 
adoptarea

miterii unei notificări oficiale 
dică o modificare a poziției 
zîei.

Pe de altă parte, guvernul 
ție Malayeze a anunțat
unor măsuri excepționale în legătură 
cu hotărîrea Indoneziei de a se re
trage din O.N.U. și pentru cazul a- 
gravării conflictului dintre cele două 
țări. Intre alte măsuri a fost anun
țată intensificarea ajutorului militar

la

în
re-

acordat de Anglia Federației Mala
yeze. Se anunță astfel că un prim 
detașament de parașutiști britanici a 
fost transportat ț>e calea aerului din 
Anglia în Malayezia. Prin sosirea 
noilor unități engleze, efectivul tru
pelor străine din Malayezia va spori 
Ia 7 000 de oameni. Portavionul bri
tanic „Eagle", care s-a aflat în ulti
mele zile în portul african Mombasa, 
urmează să se îndrepte spre Sin
gapore pentru a se alătura forțelor 
navale engleze staționate în portu
rile malayeze.

și nepoate.

A-
au

ramadanului

modifică și programul 
obicei, noaptea se transfer-
La orele șase și jumătate

dedusă ; se 
lucru. De 
mă în zi. 
seara se trage cu tunul pentru ca cei
care respectă această tradiție să știe 
cînd pot începe să mănînce. Cunos- 
cuții își fac vizite, lutnd masa îm
preună. Noaptea este o intensă ani
mație pe străzi.

La sflrșitul ramadanului, în zilele 
de 3, 4 și 5 februarie, se sărbătorește 
bairamul. Pentru musulmani, marele 
bairam are loc între 12 și 15 aprilie 
cînd, acei care au posibilități, por
nesc în pelerinaj la Mecca, în Arabia 
Saudită, unde se spune că a trăit pro
fetul Mohamed.

Navă militară americană 
cu echipaj mixt în cursă 

de antrenament
WASHINGTON 4 (Agerpres).
Agenția Reuter anunță că o navă 

americană a părăsit portul Norfolk 
din statul Virginia plecînd într-o cursă 
de antrenament cu un echipaj mixt, 
format din marinari britanici^ italieni, 
vest-germani, greci, turci, danezi și 
americani. Nava s-a îndreptat către 
golful Guantanamo. Mulți dintre ma
rinarii de la bord au lucrat împreună 
șase luni, perioada 
considerată ca „un 
integrare".

Nava este dotată
derne arme nenucleare și va servi ca 
o demonstrație în vederea creării e- 
chipajelor mixte propuse în cadrul 
forțelor nucleare ale N.A.T.O. între
gul echipaj se află sub controlul 
S.U.A.

respectivă fiind 
antrenament de

cu c&le mai mo-

VARȘOVIA. Agenția P.A.P. a- 
nunță că Consiliul de Stat al Repu
blicii Populare Polone a ratificat a- 
mendamentele la articolele 23, 27 și 
61 din Carta O.N.U., adoptate de 
Adunarea Generală O.N.U. la 17 de
cembrie 1963. Amendamentele prevăd, 
după cum se știe, mărirea numărului 
membrilor Consiliului de Securitate 
de la 11 la 15 și a numărului mem
brilor Consiliului Economic și So
cial de la 18 la 27.

nia de arestări masive operate în 
rîndurile membrilor sindicatelor libe
re din Aden de către 
englezi.

imperialiștii

general al 
a sosit du-

LISABONA. Secretarul
N.A.T.O., Manlio Brosio, 
minîcă la Lisabona. într-o vizită o- 
ficială de două zile.

INNSBRUCK. In trecătoarea Bren
ner (între Austria și Italia), un grup 
de elevi germani au fost acoperiți 
de o avalanșă. Cercetările nu au 
tut descoperi decît un mort și 
răniți.

pu- 
doi

neză nu va mai importa roti și an
velope și va avea posibilitatea să-și 
dezvolte și mai mult producția de lo
comotive electrice și autovehicule.

WASHINGTON. Potrivit agenției 
Associated Press.’incendiile din S.U.A. 
au provocat în cursul anului 1964 
pierderi materiale în valoare totală 
de 1675000 000 dolari. 11 900 per
soane și-au pierdut viața în aceste 
incfendii.

Noi date în legătură cu complotul 
antiguvernamental din Bolivia

SANTIAGO DE CHILE. După cum 
anunță ziarul „El Siglo", la Santiago 
de Chile a avut loc o plenară a Co
mitetului Central al Partidului Co
munist din Chile. Plenara a exa
minat problema luptei maselor popu
lare pentru satisfacerea drepturilor 
lor și problemele privind pregătirea 
în vederea alegerilor parlamentare, 
care vor avea loc în martie 1965.

orașul
a înce- 

de cau-

SOFIA. In apropiere de 
Burgas, din R. P. Bulgaria 
put construirea unei fabrici 
ciuc sintetic. Noua fabrică va ocupa
o suprafață de 50 de hectare și va 
avea procesele, de producție automa
tizate. Producția anuală a fabricii 
va fi de 30 000 tone de cauciuc sin
tetic. Ea va fi terminată în anul 
1968.

CAIRO. Secretariatul general al Fe
derației sindicatelor arabe a făcut o 
declarație în care condamnă campa-

po-CIUDAD DE MEXICO. Șeful 
liției din orașul Rijo, statul Puebla, 
a declarat că 71 de oameni și-au 
pierdut viața duminică în timpul 
unei slujbe religioase, care se ținea 
într-o biserică romano-catolică nouă, 
al cărui plafon s-a dărîmat asupra 
celor aflați în biserică.

Alte 35 
rănite.

DAMASC. După cum s-a anunțat, 
printr-un decret prezidențial, 107 fir
me siriene din domeniul industriei 
cimentului, sticlăriei, uleiurilor vege
tale și alte produse au fost naționa
lizate în întregime sau parțial. S-a 
stabilit că în termen de 15 ani vor 
fi plătite compensații proprietarilor 
firmelor.

LA PAZ 4 (Agerpres).
Intr-un comunicat publicat dumi

nică seara, ministrul de interne al 
Boliviei, Oscar Quiroga Teran, a dat 
noi date în legătură cu complotul 
antiguvernamental al cărui plan a 
fost dejucat cu cîteva ore mai îna
inte de către forțele armate. El a 
spus că complotul pus Ia cale de 
poliția federală civilă a fost desco
perit prin interceptarea unor mesaje 
cifrate care au fost descoperite 
pra unei femei. Ana Parada, 
fostului șef al jandarmilor, 
Bercerra, care țineau legătura
complotiști atît din interiorul cît și 
din afara țării. Jandarmii trebuiau 
să înceapă rebeliunea sîmbătă seara, 
petextînd o reducere a efectivului lor 
și o diminuare imaginară a solde
lor ofițerilor din poliție. Academia 
de poliție din La Paz avea sarcina 
de a ocupa clădirea din Seguencomo 
din apropierea capitalei. Grupuri de 
civili trebuiau să se unească cu jan-

populația să se 
Juntei militare șf 
unui guvern civil 

președinte Paz

de persoane au fost grav

asu- 
și a 
Saul 
între

darmii, să cheme 
răscoale împotriva 
să ceară formarea 
compus din fostul
Estenssoro și reprezentanți ai diver
selor partide politice.

Generalul Alfredo Ovando Candia, 
comandantul șef al armatei, a decla
rat că oficialitățile polițienești care 
au organizat complotul erau în legă
tură cu membri ai Mișcării revolu
ționare naționaliste, partidul fostului 
președinte Estenssoro, răsturnat la 4 
noiembrie 1964.

După 
mata а 
tie din 
militare,
nea, palatul prezidențial 
clădiri guvernamentale, precum și în
chisoarea din La Paz. Trupele înar
mate patrulează prin centrul orașu
lui. Potrivit agenției Reuter, au 
arestate 20 de persoane. între 
șeful poliției naționale. Agustin 
rales și Ana Parada.

descoperirea complotului, ar- 
ocupat toate secțiile de poli- 
țară și din capitală. Forțele 

au împrejmuit, de
Și

aseme- 
cîteva

WASHINGTON. Directorul Biroului 
federal de investigații din S.U.A. a 
declarat duminică seara că F.B.I. a 
cercetat în cursul anului trecut 960 
de cazuri de conflicte rasiale, după 
ce a intrat în vigoare legea cu 
vire la drepturile civile.

fost
care
Mo-

Hanoi a fost construită 
locomotive. Recent, în-

HANOI.
o fabrică 
tr-un cadru festiv, a fost dată în ex
ploatare prima ' locomotivă fabricată 
în R. D. Vietnam.

La 
de

pri-

prima fabrică de roti de cale 
și de anvelope pentru autove- 
Fabrica proiectată și construi- 
tehnicieni chinezi, este înzes-

BERLINUL 
conformitate cu acordul 
vernul R. D. Germane 
vest-berlinez, în perioada 
de iarnă, peste 800 000
din Berlinul occidental și-au vizitat 
rudele din capitala R. D. Germane.

In
gu-

OCCIDENTAL, 
dintre 

și Senatul 
sărbătorilor 
de locuitori

PEKIN. La Pekin și-a început pro
ducția 
ferată 
hicule. 
tă de
trată cu utilaj modern.. Prin intrarea 
în funcțiune a noii fabrici. R. P. Chi- ieurf
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Senatori americani se pronunță
pentru retragerea din Vietnamul de sud

rabilă — retragerea din Vietnam", 
scrie într-o corespondență din Wa
shington, ziarul „Guardian", sub 
semnătura lui Richard Scott. Printre 
acesie persoane, Scott menționează 
pe senatorii democrați Fulbright, 
Mansfield și Church.

LONDRA 4 (Agerpres).
„Agravarea continuă a situației' din 

Vietnamul de sud a determinat, în 
sfîrșit, persoane onorabile la Wa
shington să ia în considerare o ac
țiune care, doar cu cîteva luni îna
inte ar fi fost socotit? ca idee neono-

(tiparul t I.P.H. Subunitatea Petroșani 40 369


